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Ето, че най-сетне настъпи така дългоочакваният 

Първи учебен ден! Това е празникът, който 

посвещаваме на тържеството на духа и знанието. Този 

ден събира в едно безгрижието на младостта и опита на 

мъдростта.  

И като по стара традиция, училищният звънец 

отново събра в двора на СУ „Васил Левски” малки и 

големи ученици, техните роднини, учители и гости, 

дошли да се насладят на тържественото откриване на 

новата учебна година.  

Специалната програма, организирана от 

училището по случай празника, бе изпъстрена с песни и танци, смях и веселие. Но най-

развълнувани от всички бяха първокласниците, които за първи път прекрачват училищния праг 

с трепетни очаквания и засмени лица. Скъпи първокласници, подайте с вяра и доверие ръка на 

своите учители, които ще ви поведат по пътя на мъдростта и знанието! 
   

  

 

 

 

 

  Ралица Великова 

   

Малките първокласници бяха посрещнати с тържествен 

ритуал в двора на училището, а в класните стаи по стар 

обичай – с питка, мед и здравец от своите учителки Петя 

Тодорова и Снежана Георгиева. 

„Първото звънче удари, 

първи път събра ни в клас. 

Колко весели другари, 

колко радост в този час!“ 

Кметът на общината Тошко 

Янев бе гост на тържеството. 

Той поздрави учителите и 

учениците, като им пожела на 

добър час и попътен вятър през новата учебна година. 
 Снежана Георгиева 

Спорна и успешна учебна година! 

На учителите пожелаваме вдъхновение!  

На децата – здраве и постоянство, а на техните родители – сила и търпение! 

На добър час на всички! 



 
 

 

 

 

Скъпи учители и ученици, 

  

 Училищният парламент Ви поздравява по повод 

1 ноември – Ден на народните будители! 

 Първи ноември е общобългарски празник на 

историческата памет и на националното ни 

самочувствие, отстоявано година след година през 

вековете на робство, насилие и народни страдания. 

Първи ноември е празник на всички българи, вдъхнали 

в мрака на чуждото потисничество вяра в собствените 

сили на народа ни. 

 Денят на народните будители е посветен на 

делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, 

съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете. Сред тях са 

имената на: Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, св. Иван Рилски, 

Неофит Бозвели; братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, 

Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен 

Каравелов, Добри Чинтулов и още хиляди радетели за народна свяст и българско 

самосъзнание. 

 Този празник се чества с признателност към будителите на възрожденската епоха, 

но и към съвременните будители: учители, артисти, писатели, художници и всички 

творци. Всяка една епоха е имала и ще има своите будители, водещи народа по пътя на 

просветлението. 

 Нека благодарим днес на всички знайни и незнайни, минали и настоящи народни 

будители за идеята, която са ни завещали, а именно – че „будността” е важна 

предпоставка за едно по-добро бъдеще – лично и общонародно. 

 

Поклон пред будителите! 

 



УЧЕНИЧЕСКА БОРСА 

На 19, 20 и 21 септември 2016 год. във фоайето на СУ 

„Васил Левски” Училищният парламент организира 

Ученичска борса за учебници. Инициативата се провежда за 

поредна година и все повече набира успех. 

"Каним всички ученици, които желаят да продадат 

миналогодишните си учебници и да закупят необходимите им 

за тази учебна година да се включат в инициативата", 

апелираха от Ученическия парламент на СУ „Васил Левски”. 

Според организаторите на борсата размяната на 

учебници е добър начин семействата с ученици от 8 клас 

нагоре да спестят пари, които иначе биха дали за нов 

комплект. Друго предимство е, че на едно място ще се съберат 

ученици от различни класове и веднага ще може да се правят 

сделки, вместо старите учебници да се предават в книжарница 

и да се чака да се продадат и едва тогава да се вземат парите за 

тях. 

Сметките на учениците показват, че с парите от старите учебници ще могат да си купят пълния 

комплект, който им трябва за следващия клас, но пак втора употреба. 

 

               
  

ТРАФИК НА ХОРА 

Трафикът на хора става все по-сериозен и актуален проблем, защото 

се увеличава броя на трафикираните и намалява възрастта на жертвите на 

трафик. Все повече деца на 13-15 годишна възраст са принудени да 

проституират извън страната ни. 

Учениците от СИП „Училищен парламент” при СУ „Васил Левски“ 

са убедени, че превенцията, информираността е един от начините да 

предпазят младите хора. На 18.10.2016 г. доброволците проведоха 

кампания под надслов „По-добре информиран, отколкото експлоатиран“ – 

трафик на хора. 

 Във фоайето на училището се постави информационно табло за 

трафика на хора, а учениците изготвиха и раздадоха флаери с основната 

информация по темата. Презентираха се данни за трафика, които трябва да 

се познават и да провокират учениците да бъдат много внимателни при 

евентуално излизане извън страната.  

Проведе се дискусия между учениците за това кои са най-честите 

причини да станеш жертва и как можеш да се предпазиш от 

нелегален трафик. Обсъдиха се следните проблеми: какво 

представлява трафика на хора; как можеш да попаднеш в трафик; 

как да разпознаеш трафикантите; как да си подготвен с 

информация, излизайки от страната; къде да потърсиш подкрепа и 

помощ /ако се наложи/. 

Апелът към учениците бе винаги да правят информиран 

избор, преди да вземат решение.  

Училищен парламент 



27 септември – Международен ден на туризма 
Световната туристическа организация отбелязва 

Световния ден на туризма по традиция на 27 септември от 1980 

година. Целта на събитието е да информира общността за 

социалната, културна, политическа и икономическа значимост 

на туризма. Денят е в официалния календар на ООН и 

отбелязването му подчертава потенциала на туризма да 

допринесе за постигане на целите на устойчивото развитие. 

„Туризъм за всички" цели да фокусира вниманието на 

общността върху необходимостта от създаване на среда, която 

да удовлетворява нуждите на всички хора, включително и на 

хората със зрителни, слухови, мобилни или когнитивни 

увреждания. Достъпната среда в туристическите дестинации осъществява правото на всеки човек, да се 

запознае с невероятното разнообразие на нашата планета и красотата на света, в който живеем. 

Тази година денят е под надслов „Туризъм за всички. Осигуряване на достъпност за всички", 

който подчертава значимостта от създаването на условия за достъп по отношение на физическа среда, 

транспорт, обществени услуги, информация за хората със специални потребности. 

 

12 октомври - Ден на българската община 
През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в 

историята на българските общини, която да свързва миналото, 

настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, 

делегатите на Общото събрание на Национално сдружение на 

общините вземат решение отбелязването на Деня на българската 

община да бъде на 12 октомври. 

На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван 

първият Закон за общините и градското управление. В него за първи 

път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници. 

Българската община играе важна роля през различните исторически периоди от развитието на 

държавата. Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата 

демократична Конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 

1879 г. Глава 1, чл. 3 - “Територията административно се дели на окръжия, околии и общини.” 

През 1991 г. в новата Конституция в чл. 1, ал. 2 е записано, че “Република България е единна държава с 

местно самоуправление”, а чл. 136 определя общината, като “основна административно-териториална 

единица, в която се осъществява местното самоуправление”. 

 

16 октомври – Световен ден на прехраната 
Световният ден на прехраната се отбелязва на 16 октомври от 

1945 година по решение на ООН по прехрана и земеделие. Денят се 

чества в над 150 страни, като България се включва през 2006 

година.  

Целта е да се предизвика по-голямо разбиране от световната 

общественост по отношение на проблемите с прехраната и с общи 

усилия страните да се борят с глада, лошото хранене и бедността. 

Над един милиард души по света страдат от недохранване, което 

прави 15 % или една шеста от цялото човечество. Тази цифра 

нараства вследствие на хранителната и финансова криза.  

Несигурността на прехраната е реална заплаха за много хора по света, а качественото хранене е 

проблем за още по-голяма част от населението на планетата. Наред с консуматорската презадоволеност 

и нехайство на ,,напредналите” западни общества, една съществена причина 840 милиона човека по 

света да страдат от недохранване, е все по - нарастващо потребление на месо. Една трета от световната 

зърнена реколта и две трети от реколтата на соя са употребявани като фураж за т. нар. селскостопански 

животни. Тези животни също са храна за човека, но за ,,производството” на една животинска калория се 

използват до 30 растителни калории. Тази неефективна употреба на ресурси прави от месото най - 

разточителната храна. ООН знае това и призовава да се консумира по-малко месо.  

страницата подготви Лилияна Златева   



 

Етичен кодекс на ученика 

1. Аз съм свободен гражданин на Република България 

и обичам своето семейство и своята Родина! 

2. Свободно съм избрал да уча в СУ „ Васил Левски” и 

се гордея, че съм част от училищната общност. 

3. Моите учители, работниците в училището и моите 

съученици са достойни хора и аз ги уважавам. 

4. Аз съм толерантен към другите в училище. Зачитам 

чуждото мнение и отстоявам цивилизовано 

собствените си становища. 

5. Приемам правилата за поведение в училище и 

свободно се задължавам да ги изпълнявам, защото 

зная, че те ми осигуряват личен комфорт и 

благополучие. 

6. Моето основно право и задължение в училището е 

ученето. Аз уча според изискванията на учителите си и 

каквото и доколкото аз мога. 

7. Аз съм добър стопанин. Зачитам чуждата 

собственост и пазя личното си имущество. 

8. Аз зная, че училищното имущество е публична 

собственост, платена от данъците на моите родители, 

затова я пазя, както пазя личните си вещи. 

9. Моите родители са ми приятели и аз споделям 

искрено с тях всичко, което се случва в училище. 

 

 

 



  

 

  

 

СУ „Васил Левски”-гр.Вълчи дол започва изпълнението на нов проект  към 

Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства 
 

Проектът „В нашето училище - ръка за ръка” е насочен към учениците, родителите и 

учителите на Средно училище „Васил Левски”-гр.Вълчи дол. Основна цел на проектното 

предложение е осигуряване на условия за равен старт и достъп до качествено 

образование на учениците от етническите малцинства и подобряване на педагогическото 

взаимодействие родител – учител – ученик чрез създаване на благоприятна училищната 

среда за пълноценно интегриране на учениците от етническите малцинства и ефективна 

работа за приобщаване на техните родителите към образователния процес. Това ще бъде 

постигнато чрез изпълняване на планираните дейности: „Създаване на родителски клуб”, 

„Съвместно обучение на родителския клуб и учителите”, „Създаване на доброволчески 

клуб”, „Въвеждащо обучение на доброволческия клуб”, „Клуб „Уча, творя, играя”, „Клуб 

„От скрина на баба”, „Празничен календар”, „Лятно училище сред природата за ученици 

и родители”, „Подготвително училище за първокласници и техните родители”. Проектът 

ще е с продължителност 11 месеца, от 1.10.2016 г. до 31.08.2017 г.  В проектните 

дейности ще вземат участие 165 ученици, 110 родители и 15 учители. 

 

Летен лагер в Приморско 

0т 29. 08. До 03. 09. 2016 година за учениците със 

специални образователни потребности беше организиран 

летен лагер в град Приморско. Лагерът беше една от 

планираните поддейности на включените училища в 

проект „Подкрепа за равен достъп и личностно 

развитие”; финансиран от ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020г. 

Основната цел  беше приобщаване, творчество и 

сътрудничество за деца, родители и учители.  

Подбрани бяха 13 деца от проекта ( всички желаещи ученици).  

Нашите ученици от СУ „Васил Левски”, гр. Вълчи дол се забавляваха, съревноваваха и 

сприятелиха с деца от Русия, както и от някои  градове в България.: гр. Павликени, гр. 

София, гр. Нова Загора, гр. Радомир и др. 

Преодоляваха различни изпитания: катерене по стена, стрелба с лък, пейнтбол, дартс, 

участваха в щафетни игри, свириха на народни инструменти, пяха и танцуваха заедно с 

ученици от Музикално училище, гр. Широка Лъка. 

Най-забавно беше в морето! А на плажа изграждаха пясъчни фигури и рисуваха с миди и 

камъчета. 

Най-талантливите ни ученици се изявиха на сцената на ММЦ, гр. Приморско.   

Прибрахме се в гр. Вълчи дол с мили спомени, нови приятелства и с желание да се 

срещнем отново. 

 Даниела Маринова 

Проект „В нашето училище - ръка за ръка” на 

СУ „Васил Левски”-гр.Вълчи дол, област Варна 

Конкурсна процедура 33.15 – 2016 на ЦОИДУЕМ 

 

       



Лятно училище 2016 година 
През лятото на 2016 г. СУ „Васил Левски” 

отново предостави възможност на учениците за 

занимания през ваканцията. Групата „Весело 

лято” се сформира с ученици от вторите класове, 

но идваха всички, които проявяват интерес.  

Целта на лятното училище бе учениците да 

запълнят рационално и полезно свободното си 

време през дългата лятна ваканция, да възпитаме у 

тях доброта, морални ценности и добри другарски взаимоотношения. Времето и 

вниманието, които се отделят на децата е повече, отразява се позитивно на 

взаимоотношенията им с останалите и те стават по- толерантни. 

С разнообразни дейности, весели игри, интересни забавления, разходки и походи 

учениците прекараха едно чудесно лято. По време на лятното училище съчетахме 

полезното с приятното, учихме за живота, природата и се забавлявахме. 

 Красимира Петкова 

Участие на вълчидолските шахматисти в престижни турнири 

От 20 до 22 май 2016 г. трима най-малки 

вълчидолски шахматисти от I – III-ти клас се 

включиха в националния турнир „Златна 

Добруджа“ зедно с деца от Пловдив, Бургас, 

Добрич, Варна и от Румъния. Радомир Петров от 

I-ви клас е 11-ти от 17 деца (от тях 4 са с 

национално ЕЛО, а двама и с международно). 

Третокласниците Тунай Насуфов и Николай 

Чолаков са 14-ти и 15-ти от 22 деца (5-ма са с 

национално ЕЛО, 4-ма – и с международно). 

Александра Петрова от VIII-ми клас и Георги 

Петров от VI-ти клас също се представиха добре в турнира  „Шахкласик – Добрич 2016“ 

с участието на 37 състезатели – мъже и жени с висок коефициент ЕЛО от елитни 

шахклубове. 

За разлика от предишните ни добри класирания в Държавните игри на състезателите от 

малките селища на проведния от 7-ми до 9-ти юли 2016 г. в гр Перущица турнир не 

успяхме да защитим тази положителна тенденция. Обновеният ни отбор, съставен от 

Александра Петрова от VIII клас и петокласниците Димитър Василев, Георги Петров и 

Живомира Лечева, не можа да се противопостави на по-опитните и по-големи момчета и 

момичета от Белослав и Свиленград (те за трети път спечелиха златните медали) и се 

класира на 4-то място. За това незадоволително класиране повлия и отсъствието на 

нашите основни състезатели Янимир и Петромир Петрови, които в същото време играха 

в Европейския турнир „Надежди на света“ с участието на 25 деца от Русия, Украйна, 

Беларус и Казахстан.  

 

 Жеко Жеков 



 

 

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЪРВО МЯСТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ИГРИ В ПЕРУЩИЦА 

 

ВТОРО МЯСТО НА „ПОСЕЙДОН – 2016“ 

  

 

Цветозар Петков 

Десети Международен младежки 

баскетболен турнир - "Посейдон,2016" 

от 12.08. до 18.08.2016 г. в 

гр.Приморско -ІІ-ро място с купа и 

сребърни медали. 

Баскетболният отбор от момичета в категория 5-7 

клас от СУ „Васил Левски“ във Вълчи дол се класира 

на първо място във финалния турнир Ученически 

игри 2016. Заключителното състезание се проведе 

между 9 и 12 юни в Габрово. Отборът ни, който е 

победител на регионално ниво, мери сили с още 8 

отбора от цялата страна. 

Финалната среща се игра с отбора на Силистра и 

завърши с 61 на 37. Треньор на отбора е учителят по 

физическо възпитание и спорт Цветозар Петков. 

Баскетболният отбор – момичета с треньор Цветозар 

Петков се класира на първо място на финали на XXI 

Държавни игри на спортистите от малките селища, 

организирани от Българската асоциация за селски спорт в 

гр. Перущица. 

Резултати: 

56:29 с Поликраище (В.Търновско) 

47:18 с Перущица 

52:21 с Велики Преслав 

52:11 със Сунгурларе (Бургаско) 

За най-добър реализатор бе отличена Виктория Добрева 


